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 Como todos sabem, a pais  impacientes e extremamente prejudicados. Mas como 
mudar isso? Se atuamos em consultório pediatria é vista hoje como desesperados. Profissio-
particular, com todo o conforto e tempo uma especia l idade em nal sobrecarregado e 
necessários, aí sim fazemos uma extinção. Será mesmo? Se hospitais lotados.
pediatria correta, agradável, com somos os médicos que 

Temos a atuação em qualidade. Mas atendemos uma cuidamos das crianças, que 
consultórios, que aí se pequena parcela da população. O são a promessa de um futuro 
dividem em convênios e mundo está mudando e os pediatras melhor, esse quadro tem que 
particulares. São duas também!mudar. propostas completa-

Precisamos  encontrar um equilíbrio mente diferentes. Na Vamos pensar: a pediatria 
primeira e em todas as é uma especialidade de para exercermos uma especialidade vital 
outras, a remuneração é muitas facetas. para o mundo, de uma maneira justa 
muito aquém do que 

para nós profissionais e para as famílias. Temos a atuação no SUS, deveria. E aí o que 
com a população de baixa renda, que Enquanto isso, o massacre das operado-acontece? Atendemos com rapidez, 
abrange doenças típicas e uma maneira uma consulta das mais importantes, que ras continua a existir, dificultando o  
de atuar de acordo com necessidade da é a puericultura. exercício da pediatria em toda sua 
comunidade. Passamos dificuldades 

Temos que ter volume para sobrevi- plenitude.com medicamentos, propedêuticas, 
ver. Com isso, nossos procedimentos internação. Tulia Fadel - Pediatra na cidade de como a anamnese, o exame físico, e até 

Temos a atuação nos plantões, com mesmo a relação médico-paciente ficam Nova Lima

19 de março - Fórum Mineiro sobre Violência contra 

Crianças e Adolescentes

22 e 23 de agosto – 10ª Jornada de Atualização em 

Amamentação

Outros eventos

15º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia 

Pediátrica

19° Congresso Latino Americano e 10° Congresso 

Ibero Americano de Gastroenterologia, Hepatologia 

e Nutrição

Veja aqui

Veja aqui

 II Simpósio Internacional de Especialidades 

Pediátricas

 Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de 

Pediatria

 Cursos de Suporte Avançado de Vida em 

Pediatria (Pals) em 2014.

http://www.gastroped2014.com.br/

4 e 5 de abril - II Simpósio de Atualização em 

Doenças Respiratórias na Infância e Adolescência

Tema: Violência contra Criança e Adolescente 

Local: Auditório do CRM-MG

Mais informações em breve

Mais informações em breve

Mais informações em breve

?

?

?

Local: Centro de Convenções de Natal/RN

Data: 26 a 29 de março 

23 e 24 de maio – Fórum da Academia Mineira de 

Pediatria

19 e 20 de setembro - Simpósio "Os essenciais 1.000 

primeiros dias da Criança"

!Agenda Estadual 2014

!Agenda da Diretoria

20/01/14: reunião SMP e  Feluma sobre planejamento dos cursos de Reanimação Pediátrica. Participantes:  coordenadores do 
programa de qualificação da assistência perinatal  e coordenadores dos cursos de Reanimação e Transporte. Participantes: 
professora  Kely, Dra. Albertina, Dr.  Marco Antônio, Dra.  Márcia Penido, Dra. Marcela, professoras Célia e Daniela.

30/01/2014: Reunião entre Dr. Ricardo Godinho , presidente do Comitê de Otorrinolaringologia e Dra. Raquel Pitchon.

31/01/14: Dra. Maria do Carmo se reuniu com Renan da Nestlé para tratar de assuntos referentes à revista científica da AMMG 
e do jornal SMP Informa.

Fevereiro/2014

05/02/14: reunião SMP e Feluma.  Participaram os   doutores: Marcela, Márcia Penido, Márcio Pablo, Ana Meyge, marcela e 
professores Célia, Maria Fernanda e Túlio Pedrosa. Assunto:  compra de materiais para realização dos cursos de Reanimação 
Neonatal e Transporte do RN.

05/02/14: Dra. Raquel fez reunião por telefone com  Sra. Monica Vallone, coordenadora da SES

05/02/14: Dra. Raquel fez reunião por telefone com  Dr. Eduardo Vaz , presidente da SBP

06/02/14: reunião da diretoria executiva da SMP. Presentes os doutores:  Oswaldo, Giane, Maria do Carmo, Marisa Lages, 
Cláudio Pacheco, Fernando Mendonça, Ariete Araújo e Maria Cândida  e a jornalista Vilma Fazito. Assunto: demanda de pacientes 
e médicos do HC sobre assuntos ligados a defesa profissional 

06/02/14: Dra. Raquel fez reunião por telefone com  Dr. Alexandre Braga

07/02/14: Dra. Raquel fez reunião por telefone com  Dr. Reinaldo Montenegro (advogado da AMMG).

 Reunião da Diretoria da Academia Mineira de Pediatria. Presentes: Dr. José Sabino de Oliveira, Dr. Navantino Alves 
Filho e Dr. Francisco José Caldeira Reis.

12/02/14: Dra. Raquel fez reunião por telefone com  Dr. Mário Lavorato

 Reunião entre Dra. Raquel e Carlos César (Gerente do Centro de Treinamento da SMP)

 Reunião do XIV Congresso Mineiro de Pediatria. Presentes: Dra. Maria do Carmo, Dra. Marisa Lages, Dr. Oswaldo 
Trindade Filho, Dr. Luciano Amedée, Dra. Andréa Chaimowicz e Vilma Fazito.

 Reunião Dra. Raquel Pitchon com o Sr. Renan Lobo (Gerente Regional MG Nestlé) e Sr. Luiz (Gerente Nestlé)

 Reunião Dra. Raquel com Sr. André Oliveira (gerente EMS Pharma)

 Reunião por telefone entre Dra. Raquel Pitchon e Dra. Margarida Sofal (diretora de Assuntos Profissionais Adjunto) e 
Dr. Paulo Poggiali (vice-presidente da SBP)

 Dr. Cláudio Pacheco (diretor de Defesa Profissional da SMP) e Dr. Ricardo Sobreira (2º secretário da SMP) participa-
ram de reunião da Comissão de Honorários Médicos da AMMG

 Reunião Diretoria da Academia Mineira de Pediatria. Presentes: Dr. José Sabino e Dr. Navantino Alves Filho

 Assembleia dos pediatras do Hospital das Clínicas da UFMG no Centro de Treinamento da SMP. As autoridades 
presentes foram: Presidente do CRMMG: Itagiba de Castro Filho; Vice-presidente do CRMMG e Diretor de Assuntos Profissionais da 
SMP: Fábio Augusto de Castro Guerra; Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria: Raquel Pitchon dos Reis; Diretor de Assuntos 
Profissionais da SMP: Cláudio Drummond Pacheco;  Diretora Administrativa financeira do Sinmed-MG, Ariete do Perpétuo Socorro 
de Araújo e a Coordenadora da Unidade Neonatal do Hospital das Clínicas da UFMG e Presidente do Comitê de Aleitamento 
Materno da SMP: Maria Cândida Ferrarez Bouzada Viana 

 Reunião Dra. Raquel Pitchon com Sr. Renan Lobo (Gerente Nutrição Infantil Nestlé em Minas Gerais)

 Reunião do XIV Congresso Mineiro de Pediatria. Presentes: Dra. Maria do Carmo, Dra. Andréa Chaimowicz, Dr. 
Oswaldo Trindade, Dr. José Sabino, Dr. Navantino Alves Filho e Vilma Fazito

 Reunião Dra. Raquel com Dr. Alexandre Ferreira, Dr. Frederico Mitre e Dra. Caroline Máximo

Reunião Dra. Raquel com Dr. João Crespo – presidente da Unimed-Barbacena)

 Reunião Dra. Raquel com Dr. Eduardo Vaz (Presidente da SBP) por telefone e Dr. Walter Camargos Júnior (Conselho 
de Saúde do Hospital Infantil João Paulo II)

 Reunião entre Dr. José Sabino e Dr. Francisco José Caldeira Reis, diretores da Academia Mineira de Pediatria

 Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Carlos César (Gerente Administrativo do Centro de Treinamento da SMP)

 Dra. Raquel Pitchon fez reunião por telefone com: Dra. Mônica Vasconcelos (Presidente do Comitê de Cuidados 
Primários da SMP); Dra. Tatiane Miranda (Vice-Presidente do Comitê de Adolescência da SMP); Dr. José Sabino (Presidente da 
Academia Mineira de Pediatria) e Sr. André Oliveira (EMS Laboratório)
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!Agenda Nacional 2014

 Janeiro/fevereiro 2014

!Valorização

Campanha de valorização profissional começou com 
a puericultura no rol da ANS

A SMP iniciou a campanha de Cartas foram enviadas, também,  c o n s e q u e n t e a t e n d i m e n t o d e 

valorização profissional de 2014 com um às Regionais da SMP, alertando sobre qualidade. “A inclusão da consulta de 
assunto que foi alvo das mídias da a inclusão da consulta de puericultura puericultura no rol da ANS foi uma 
Sociedade Brasileira de Pediatria: a inclusão no rol da ANS, quando a Sociedade grande vitória, sem dúvida, mas não 
da consulta de puericultura no rol da solicita informações sobre o paga- podemos parar aí, porque ainda há 
Agência Nacional de Saúde, a partir de mento do Atendimento Ambulatorial muita luta pela frente. Muitos 
janeiro. Com o objetivo de fazer cumprir a em Puericultura, Teste do Olhinho e convênios consideram consultas 
determinação da ANS e baseada em Consultas e os preços praticados por realizadas no mesmo mês como 
diversas mensagens recebidas pela SMP, convênios e operadoras para esses retorno, fato também que vai contra 
denunciando o não pagamento do procedimentos. as decisões da ANS.  Precisamos nos 
procedimento, a presidente Raquel Pitchon mobilizar para cobrar de operadoras e 

Para Raquel Pitchon, a SMP em e o diretor de Defesa Profissional, Cláudio 
planos de saúde a concretização da 

consonância com a SBP, vem se Pacheco,  enviaram cartas a todas as 
medida”, afirma.

esforçando no sentido de mobilizar operadoras e convênios de planos de 
toda a pediatria do estado para  tudo sobre a campanha de saúde do estado, cobrando o pagamento, 

valorização profissional de 2014 que até então não estava sendo efetuado. buscar remuneração justa, com 

Veja aqui

Neonatologistas do Hospital das Clínicas querem 
melhorias nas escalas de plantão

O Centro de Treinamento da Reivindicações Augusto de Castro Guerra, da presiden-

Sociedade Mineira de Pediatria foi, mais te da Sociedade Mineira de Pediatria,  
Na pauta de reivindicação, a equipe 

uma vez, palco de discussão de assuntos Raquel Pitchon, do diretor de Assuntos 
pede a contratação de pelo menos mais 

relacionados à defesa profissional da Prof i s s iona is  da  SMP,  C láudio  
onze pediatras, uma escala mínima de 

categoria. Dessa vez a Assembleia Geral Drummond Pacheco e da diretora 
plantão, a melhora do quadro de Extraordinária, ocorrida no último dia 20 administrativa-financeira do Sinmed-
assistência dentro da Unidade,  a de fevereiro,  discutiu as reivindicações  MG,  Ariete do Perpétuo Socorro de 
redistribuição do fluxo de pacientes dos pediatras da Unidade Neonatal de Araújo.
para outros hospitais, a diminuição do Cuidados Progressivos  do Hospital das 

A presidente da SMP, Raquel Pitchon, número de leitos e outras questões que Clínicas da UFMG. Os profissionais 
agradeceu a presença de todos e falou deverão ser estudadas e levantadas  reclamam do número insuficiente de 
da importância do movimento, mas pelos próprios profissionais em um plantonistas do setor, que é bem menor 
deixou claro o posicionamento da SMP documento a ser apresentado às chefias do que estabelece a portaria do 
que defende a valorização da remunera-

do HC, ao Ministério Público e outras Ministério da Saúde 930 de 10 de maio 
ção e melhoria das condições de 

entidades de saúde do estado.de 2012.
trabalho para o pediatra, mas não a 

A assembleia foi convocada pelo Os pediatras presentes fizeram um diminuição de leitos, que segundo ela é 
CRM-MG, Sinmed-Mg e SMP. Essa  histórico da situação, lembrando que muito perigoso:  “Temos acompanhado 
iniciativa foi planejada em reunião atualmente são 30 médicos entre em alguns serviços a redução do número 
organizada pela Diretoria Executiva  da concursados e autônomos, número este de leitos para adequação do quadro de 
SMP que convidou representantes do insuficiente para assistir os 22 leitos de plantonistas, o que é fácil e rápido, mas 
Sindicato e CRM-MG. A AGE contou com UTI Neonatal do tipo III e a Unidade de o retorno do funciomento desses 
a presença da maioria dos pediatras da Cuidado Intermediário Neonatal serviços nunca ocorre. Sabemos que o 
Unidade de Neonatologia, do presiden-Convencional, além de quatro leitos da atendimento neonatal e pediátrico é 
te do CRM-MG, Itabiba de Castro Filho, Unidade de Cuidado Intermediário deficitário e por isso a redução de vagas 
do vice-presidente do CRM-MG e diretor Neonatal Canguru e 16 leitos de não é uma opção que podemos apoiar”, 
de Assuntos Profissionais da SMP, Fábio alojamento conjunto do HC.Os dados diz.

são de Maria Cândida Ferrarez Bouzada 

Viana, coordenadora da Unidade 

Neonatal do Hospital das Clínicas da 

UFMG e presidente do Comitê de 

Aleitamento Materno da SMP. 

Para Beatriz Coelho Teixeira, a equipe 

da Unidade vem levantando os proble-

mas há tempos, mas nenhuma provi-

dência foi tomada pela Coordenação e 

pela Diretoria Clínica do Hospital.  

“Alguns profissionais estão  se demitin-

do do HC por receio de verem a qualida-

de do trabalho prejudicada, o que já está 

ocorrendo. Somos um setor considerado 

de excelência, com atendimentos de alta 

complexidade. Isso tudo está correndo o 

risco de acabar”, diz a pediatra.

!Nota de Falecimento

Fernando Reis dos Santos
A Sociedade Mineira de Pediatria cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento do pediatra Fernando Reis dos Santos, 

ocorrido nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro.

5º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Ensino;

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança;

2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em 
Pediatria;

2º Encontro da Liga de Pediatria

1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica

4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica 

Local: Gramado / RS

Data: 27 a 29 de março 2014

Informações: 

Local: Porto de Galinhas / PE

Data: 30 de abril a 03 de maio

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Florianópolis – Costão do Santinho

Data: 21 a 25 de maio

Local: Aracaju/SE

Data: 24 a 27 de setembro 

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Campinas/SP 

Data: 02 a 04 de outubro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Gramado/RS

Data: 15 a 18 de outubro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Florianópolis/SC

Data:13 a 15 de novembro 

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Brasília/DF

Data: 19 a 22 de novembro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

www.simposioreanimacao2014.com.br

http://www.amib.org.br/

14º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

13º Congresso Brasileiro de Adolescência

18º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

22º Congresso Crasileiro de Perinatologia


